
PRESENTACIÓN 
 
A intención deste seminario é divulgar a existencia dun 
corpo de coñecementos en dirección de proxectos e a súa 
potencial aplicación profesional, e introducir ó asistente na 
xestión de proxectos de xeito que reflexione sobre as 
aplicacións específicas no seu propio traballo e detecte 
posibles necesidades de formación neste campo.  

 
O constante incremento da complexidade en tódalas 
actividades humáns está ampliando o campo de 
aplicacións da xestión de proxectos, que xa non queda 
limitada só as profesións clasicamente orientadas a definir 
e executar obras o elementos singulares, como a 
arquitectura o a enxeñería nas súas diferentes ramas (civil, 
industrial, agroforestal, de telecomunicacións e 
informática, etc.), senón que actualmente inclúe tamén a 
profesionais da economía, da hostalería, do ocio o do 
turismo, entre outras facetas e, por suposto, ós que 
traballan nas administracións públicas. 

 
Os contidos abarcan as áreas de coñecemento recoñecidas 
polas organizacións internacionais líderes neste campo: o 
Project Management Institute norteamericano (PMI), hoxe 
en día unha organización que se extende nos cinco 
continentes, e a International Project Management 
Association (IPMA), que xa nace con vocación 
internacional, e que se extende tamén a todo o mundo a 
través das asociacións nacionais dos países que a forman. 
 
Principais contidos: 
Análise da factibilidade de proxectos, estimación e control 
de prazo e custe, xestión da calidade en proxectos, xestión 
do risco, xestión da contratación, xestión da información e 
comunicacións do proxecto, xestión dos recursos humáns 
do proxecto, planificación e control global do proxecto, 
certificación en dirección de proxectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: 
 
Xoves 17 de xullo de 2008 
 
09:00 h.  Presentación: 

D. Alfredo del Caño e D. Carlos J Álvarez, 
directores do seminario 

9:30 h. “O análise da factibilidade do proxecto" 
D. Ramón Yáñez Brage 
Profesor Titular da Universidade da Coruña.  

10:45 h. “Estimación e control de prazos e custo do 
proxecto"  
D. Martín Barrasa Rioja 
Profesor Titular da Universidade de Santiago de 
Compostela 

12:00 h. Descanso 
12:30 h. “A oficina da dirección de proxectos"  

D. Alfonso Bucero 
Presidente do Capitulo de Madrid do PMI 

13:30 h. "A Certificación en Dirección de Proxectos" 
D. Salvador Capúz 
Catedrático da Universidad Politécnica de Valencia 
Asociación Española de Ingeniería de Proyectos 
(AEIPRO) 

14:30 h.  Descanso 
 
16:30 h. “Xestión de Portafolio, Proxectos e Demanada 

con Artemis” 
D. Ángel Emmanuel García García 
Artemis International Solutions Corporation. 

17:45 h. “Análise de riscos con Primavera-Pertmaster" 
D. Alfredo Arroyo 
P3 Hispania 

19:00 Descanso 
19:15 h. “Ferramentas informáticas de control de prazos, 

recursos e custo: Microsoft Project" 
D. Ignacio Martín 
EPM Consultores SL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Venres 18 de xullo de 2008 
 
09:00 h.  “Xestión da calidade do proxecto” 

D. Manuel Francisco Marey Pérez 
Profesor da Universidade de Santiago de 
Compostela 

09:45 h. “Xestión da información e comunicacións do 
proxecto" 
D. Carlos Amiama Ares 
Profesor da Universidade de Santiago de 
Compostela 
Director Técnico de NORTAGRO SL 

10:30 h. "Xestión do risco" 
D. Alfredo del Caño Gochi 
Catedrático da Universidade da Coruña  
Dña. Mª del  Pilar de la Cruz López 
Profesora Titular da Universidade da Coruña  

11:15 h. Descanso 
11:45 h. “Xestión dos recursos humáns do proxecto"  

Dña. Mª del Pilar de la Cruz López 
Profesora Titular da Universidade da Coruña  

12:30 h. “Planificación e control globais do proxecto" 
D. Carlos José Álvarez López 
Profesor Titular da Universidade de Santiago de 
Compostela 

13:15 h.  Conclusións e peche do seminario: 
D. Alfredo del Caño e D. Carlos J Álvarez, 
directores do seminario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Curso: "Dirección de Proxectos” 
 
 
Dirección: Alfredo del Caño Gochi 

Catedrático de Universidade - UdC 
Carlos J. Álvarez López 
Profesor Titular de Universidade - USC 

 
Secretario: Carlos Amiama Ares 

Profesor Asociado de Universidade - USC 
 
Datas:  17 e 18 de xullo de 2008 
 
Lugar:  Escola Técnica Superior de Enxeñaría 

C/ Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Sur.  
15782 Santiago de Compostela 

 
Horario:  Xoves: 09:00 h.  a  20:30 h. 

Venres: 09:00 h.  a  14:00 h. 
 
Participantes: Titulados Universitarios (Licenciados, 

Enxeñeiros, Arquitectos, Diplomados, 
Enxeñeiros Técnicos e Arquitectos Técnicos) 
de institucións o empresas con interese no 
sector. 
Alumnos universitarios con interese na 
Dirección de Proxectos. 

 
Diploma: Entregarase un diploma de Asistencia os 

participantes 
 

Créditos: A asistencia o curso poderá convalidarse 
como un crédito de libre configuración nas 
Universidades de Santiago de Compostela e 
A Coruña. 

 
Información e Matrícula: 

Secretaría dos Cursos de Verán 
Colexio de San Xerome 
Praza do Obradoiro s/n. 15782 Santiago de 
Compostela 
981 563100, extensións 11018 y 11103 
http://www.usc.es/cultura/cveran08.htm 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

COLABORAN: 

DIRECCIÓN DE 
PROXECTOS 

17-18 Xullo 2008 
Escola Técnica Superior 

de Enxeñaría 
Universidade de Santiago de Compostela 

 


